
PSYCHIATRIA-PSYCHOTERAPIA-PSYCHOSOMATIKA, 26, 2019, č. 4, s. 29 

29 

Predstavujeme novú knihu 

 

Luis Breger: Freud – temnota uprostred vízie 

 

 

Sigmund Freud má zá-

sluhy na vývoji psychote-

rapie, niektorých aspektov 

psychiatrie a psychosoma-

tiky. Prispel aj k úvahám 

o interakcii jedinca, spo-

ločnosti a kultúry. Zvýšil 

záujem o hlbšie chápanie 

psychického fungovania 

človeka, pôsobenie rôz-

nych motívov a síl na pre-

žívanie a správanie. Upo-

zornil na význam skúse-

ností v detstve - aj pre ži-

vot v dospelosti.  

Viaceré jeho hypotézy vydávané za teórie bolo a je po-

trebné revidovať. Ale idealizácia Freuda niektorými jeho na-

sledovníkmi viedla k prílišnému uľpievaniu na prekonaných 

hypotézach a metodických postupoch v liečbe. Malo to - 

a čiastočne má ešte aj v súčasnosti - retardačný vplyv na 

adekvátnejšie a plnšie chápanie psychodynamiky a psycho-

sociálneho vývoja jedinca a tiež na terapeutický aspekt psy-

choanalýzy. 

Isteže, keby poznal súčasné poznatky psychiatrie, sociál-

nej psychológie, vzťahovej väzby, psychotraumatológie, ge-

netiky, neurobiológie, humánnej etológie, zrejme by inak 

koncipoval svoje teoretické konštrukcie. A vynára sa aj veľká 

otázka, ako jeho osobnosť a jej nereflektované stránky ovplyv-

nili nielen jeho teoretické úvahy, ale aj jeho prácu s pacientami 

a analyzandami. 

Louis Breger, profesor klinickej psychológie, psychoana-

lytik a psychoterapeut sa podujal na kritické preskúmanie 

Freudovho osobného a profesionálneho života a svoje ziste-

nia nám predkladá v širších súvislostiach. Všíma si osobné 

limity Freuda, ktoré sa prejavovali v jeho práci s pacientami, 

v koncipovaní hypotéz a v manažovaní psychoanalytického 

hnutia. Na základe dôkladného štúdia hodnoverných životo-

pisných indícií a vlastnej skúsenosti s niektorými psychoana-

lytikmi v USA demýtizuje idealizovaného Freuda. Stretá-

vame sa tak so vzrušujúcou analýzou ikony psychoanalýzy, 

pozoruhodnej osobnosti a jej diela. 

Prekladateľ to nemal ľahké, ale Dr. Martin Podolan, vy-

školený v psychoanalýze a psychoanalytickej psychoterapii 

na Univerzite Sigmunda Freuda vo Viedni, to zvládol bra-

vúrne. Keďže L. Breger vychádzal z prekladov Freudových 

prác v angličtine, porovnával si aj originálne znenie v nem-

čine a zistenia uvádza v poznámkach pod čiarou. 

Túto vynikajúcu knihu si možno objednať na adrese: 

www.vydavatelstvo-f.sk 
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